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 واکنش عملکرد ماده خشک اسطوخودوس به مقادیر مختلف نیتروژن

1مزينانيسيدمصطفي حسيني
 2پور ، عليرضا هادی*

 چکیده

ها  هروایی، تو یرر مرواد هیرر  ربنره اع      با بردن میرار وملکرد محتو ر  شا رع ، توسعه انرا دار در  نیار  ن  ودها 

گیر  نیش بسیار مهمی دارنر. در این آعمایش سعی شره اسب اثر نیار  ن بر وملکرد ماده صش   طریق ایزایش سحح  ربن

ها   منظور آعمایشی در قا ب طرک آمار  بلوک ینا بررسی شود. به (.Lavandula officinalis L)گیاه دار یی اسحوصود س 

   543، 553، 23، 13 امل تتادیی در چهار تکرار در مزروه تحیییاتی دانشگاه آعاد اسالمی شهرر  اجرا گردیر. تیمارهرا   

وایی،  یلوگر  نیار  ن در هکاار با منبع ا ره نسبب به شاهر بر ر   ا ار  عن صش  انرا  هروایی،  عن ترر انررا  هر     513

 عن صش  برگ   ساقه، ارت اع بوته، قحر ساقه   تعراد شاصه مورد آعمایش قرار گریب. ناای  نشان داد  ه اثر میادیر مخالف 

دار شره اسب   با ایزایش میرار نیار  ن متریی در هکاار، ار ار مرورد بررسری ایرزایش      نیار  ن بر ر    لیه ا ار معنی

 یلوگر  نیار  ن در هکارار بیشرارین میررار  عن صشر    ترر انررا  هروایی،  عن         513   543 ه تیمارها   طور  یایب، به

 صود اصاتا  داده اسب. صش  برگ   ساقه را به

 Lavenderاسحوصود س، ماده صش  ، نیار  ن ،  های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرری، گروه كشاورزی، تهران، ايران.  -1

 توسعه، كرج، ايران و دانشگاهي، گروه كشت ه گياهان دارويي جهادپژوهشكد -2

 (mzhoseini@yahoo.com) :كننده مكاتبه *
 1831زمستان تاريخ پذيرش:   1831پاييز   تاريخ دريافت:

 پژوهشي گياه و زيست بوم -فصلنامه علمي 
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 مقدمه
اوررال  ( WHO)اصیررراً سرراعمان بهراشررب جهررانی 

درار اع مرد  در سراسرر   13حر د  رده اسب  ه در

رد ن ر( به نرووی اع طرب گیراهی در    دنیا )چهار میلیا

  ننرر. در د   درمانی اسا اده می سحح ا  یه بهراشای

گریان آمریکرا، برا برا     دهه اصیرر در ایرا ر ماحرره   

شره پزشرکان،  ایای مرد  اع بها  دار ها  تجویزنارض

ها  طبیعی   در رأس آنها طرب   توجه آنان به درمان

 حاضرر، در  شرور   گیاهی جلرب شرره اسرب. درحرا     

شرره   ها  تجرویز  درار اع نسخه 54حر د  آمریکا در

گیراهی   حراقل ی  قل  اع دار هرایی برا منشرأ   شامل 

درارر اع پزشرکان آ مرانی بره      43اسب. نزدی  بره  

 44 ننرر.   تجویز تر یبار دار یی گیاهی مبادرر می

 71درار اع مرد   انرادا،   43درار اع مرد  یرانسه، 

اع مرد  بلوی  نیز  درار 73ا، درار اع مرد  اسارا ی

حا  حاضر اع دار ها  گیاهی برا  درمان اسا اده در

 (.5711)امیربیگی،   ننر می

در ایران نیز اسا اده اع گیاهان دار یی   شب آنهرا  

 قرمای دیرینه دارد. تحیییار بیانگر آن اسب  ره در 

ها  اصیر تعراد بیشار  اع شا رعان، اع  ایران در سا 

تو یرر    شب گیاهان دار یری   ها  معمو  به  عراوب

د یرل ورر     آ رنر اما بره  ه اع گیاهان ر   میاین رسا

اطالوار پیرامرونی   آگاهی  امل اع دانش  شا رع   

 ایررن گیاهرران،  شررا رعان را بررا مشررکالر جررر     

 ا  ر بر  ساصاه اسب. وریره

غیربرومی   اسحوصود س گیاهی اسب بومی ار پرا   

طریرق  شرب   ارریاً اع منبع تهیه آن در ایران  ایران،

ر یرر  ریکن در    اورر صودر  در ایران نمری  هب بوده  

اورر صرودر   جرود دارد.    هجنوب مریارانه ب ار پا  

گذشاه اع پیکر ر یشی   گل اسرحوصود س   مرد  در

 ردنر، آنهرا معایرر      میدها  دار یی ماعر اسا اده

اع آن سربب معا جره ایرراد یلر        بودنر  ه اسرا اده  

شود. آنهرا   پا  این ایراد می   ادن مجرد دسب ارایا به

ها  مغرز  اع   اع بیمار  همهنین برا  درمان بعضی

گریاگی ور   مغز  اع این گیاه اسرا اده   جمله صون

   هرا  معرره    ردنر. این گیاه در درمران بیمرار    می

 ((Tension صتو  سردرد ناشی اع شش سردرد به

اهان عیناری در  ونوان گی گردد. اسا اده به اسا اده می

هرا  آن توسری عنبرور     ها   تغذیره گرل   ها   باغ پارک

ایزایش محتو  وسرل اع ورواملی اسرب  ره      وسل  

جهان  ر ع در   ار اسحوصود س را ر عبه بنیاع به  ش

ساعد. بنابراین  شرب ایرن گیراه در     بیشار نمایان می

 شورهایی نظیر یرانسره، ر سریه، بلغارسراان،  اپرن،     

 ؛5743چری،   )آزینره  ان رایر  اسرب  مجارسا آمریکا  

 (.5715ا در ، 

 

 شناسی مشخصات گیاه

اع صرانواده نعنراع    Lavandula spنا  ولمی گیاه 

(Labiatae  یاLamiaceae .اسب )الف ها  مخ گونه

سرا ه   همیشره   اسحوصود س گیاهانی هسرانر چنر 

ها  ماعرد، راسب   صشبی، ارت راع   سبز، دارا  ساقه

ها اریرف مایابرل،    مار، برگ نایسا 13تا 73آنها بین 

ا  وچرر  برره رنررگ آبرری   هرر ا    باریرر ، گررل نیررزه

در رأس  ا  اناهایی مجامع اورر صوشه یا  به بن ش

باشررر. د ران گلرررهی باتوجرره برره شرررایی  سراقه مرری 

ماه وایی منحیه ا اصر بهار تا شرهریور ه   محیحی   آب

مرغری   شکل تخر     به ینرقهگزارش شره اسب. میوه 

  رنرگ آن   مارر  میلری  5/5ترا   1/5طو  میروه  اسب. 

 5/5تا 14/3ا  تیره برا  اسب.  عن هزاردانه آن  قهوه

 (. 5745)عرگر ،  گر  اسب

ها  گلرار  اسان  اسحوصود س اع تیحیر سرشاصه

در  آیرر.  دسرب مری   ههرا  آن بر     یا منحترراً اع گرل  

تر یبار اسان  انرا  هوایی اسحوصود س )بریش اع  

وزیررر )رنگیررزه(، تررانن    ومررارین   یال ن ،دراررر( 7
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نوع تر یب  73گزارش شره اسب. اسان  آن بیش اع 

اع: هررا وبارتنرررر  تررررین آن مخالررف دارد  ررره مهرر   

 13 - 73) (Linalyl acetate)اسررراار   ینا یرررل

درارر(،  ینرا و     53)( Cineole)درار(، سرینئو   

(Linalool)   نر ،(Nerol)  بورنئو   (Borneol) .

تر یبرراتی نظیررر اسرریربوتیری ،    آنهمهنررین در 

 ا ری ،  ینرررا و  آعاد   اسررریرپر پیونی    اسررریر 

ها،  ینا و ، تر یبار ینلری      رامبو ، تانن، یال نوزیر

یخررار ،  ؛5741)براعنررره،  مونرروترپن  جررود دارد 

5717). 

ایزایش وملکردهرا   مری    ی ری ایرن گیراه اع      

طریق وملیار بره عراوری باورک ایرزایش ارادرار        

وسعه اقاتاد   شرور صواهرر شرر. در ایرن راسراا      ت

برردار  اع   ها  نروین مرریریب بهرره    ده اع شیوهاسا ا

جملرره  رراهش مترررف  ررود   ایررزایش    منررابع اع

وملکردها   می    ی ی راهی مناسب جهب نیل به 

 (.5711)امیربیگی،  باشر اهراف  شا رع  پایرار می

دهر گیراه اسرحوصود س بررا      تحیییار نشان می

 یلروگر  نیارر  ن،    1/3ار  یلروگر ،    یر هر ی تو

 یلروگر  ا سریر    1/3 یلوگر  ا سریر یسر ر      5/3

اسرا اده اع  همهنرین    ننرر.  پااس اع صاک جذب می

ا  در  ها  غذایی در عمان مناسب نیش ومره محلو 

دهر پر  اع   تحیییار نشان می. ایزایش وملکرد دارد

 نرره   ا  ررین برداشررب اسررا اده اع  ودهررا  نیار   

ها  غذایی مناسب نیسرب     همهنین  اربرد محلو 

 دهرر  میا ر گیاهان را به سرما  عمساان  اهش می

(Anonymous, 2009). 

والز   مبود نیار  ن ابارا اع برگها  مسن پرایینی  

شررر ع  رره بررا ایررزایش شرررر والزرر   مبررود آن در 

عیراد   همهنرین  شرود.   تر نیز دیره می برگها  جوان

اک موجرب عرد    سروصاگی نروک    نیار  ن در صر 

صنررران   شررود ) برگهررا   سرررانجا  ریررزش آنهررا مرری

 (.5717، همکاران

اعر در قسمای اع تما  تر یبرار پر تئینری، تمرا     

ها، تر یبار حر یاال ماابو یسرمی، تر یبراتی    آنزی 

 رره در سرراصب مررواد   انایررا  انررر     حارری در    

 ساصامان دعا سری ریبونو لئیر  اسریر  ره انایرا      

 موجود اسب.  ،صوا  ارثی را بر وهره دارد

نیرل اع دادمران   همکراران،     )بره طبق نظر موری  

 54توان ادوا نمود  ه اعر اع هرر یر  اع    نمی( 5711

ونتر دیگر   ه برا  عنرگی گیاه ضر ر  تشخیص 

 اسراس تعرراد  تر اسرب،   ری بر   ضر ر  ،انر داده شره

ب ارررر یهرسرر هررا  مررورد نیرراع، اعر در نسرربی اترر 

وناار  قرار دارد  ه بایسای اع منرابع صراک    رود    

 تأمین شونر.

ارورر اعر   ارین میرار اعر موجود در گیاه بهبیش

ها به میرار عیاد  شکل پر تئین اسب. پر تئین   به آ ی

عدن  شونر  ه در موقع جوانره  ن یایب میدر بذر گیاها

هررا  جریررر در  ر پررر تئینهیرررر  یز   برررا  سرراصاا

ر نرر. اعر جرزء مهمری اع ملکرو        ار مری  گیاهان به

اعر بیشار شرود   ههرچه میرار ورض    لر ییل اسب

هرا   میرار پر تئین تو یر شره بیشار   در نایجه برگ

گیرر  بیشرار ایرزایش     تر شره   سرحح  رربن   بزرگ

بنابراین ساصب مواد هیرر  ربنه اع طریی برا   .یابر می

  ایررزایش اعر بیشررار   اع طریرری مترررف آن برررا  

یابرر. ایرزایش اعر باورک     ساصب پر تئین ایزایش می

نرواد،   )مردانری  شرود  ایزایش سرحح یعرا  بررگ مری    

5715). 

رسر  ه مترف نیارار آمونیو  با نیشری   نظر می به

ماابو یسررمی یاوسررناز دارد    هررا    رره در یراینررر 

باشرر،   اع نیراع اعتری گیراه مری    بخشری   ه ننرر  تأمین

مرذ ور گرردد.    هرا  ر یشری   به ایزایش  یوگری منجر

ا  دارد  ا باه بایر اشاره نمود  ه این ایرزایش آسراانه  
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بره  راهش   ایش اعر بیشار اع این میررار منجر  ه ایز

 گردد. ها  ر یشی می  یوگی

توجه بره اهمیرب نیارر  ن در تو یرر محترو         با

ایرن  هررف  نیش آن در وملکرد  می    ی ی گیراه،  

جزا    اتغییرار وملکرد ماده صش   تحییق بررسی

ثیر  رراربرد أترر گیرراه اسررحوصود س تحررب وملکرررد 

تیمارها  مخالف نیار  ن در راساا   اهش مترف 

 .باشر می ودها  نیار  نه 

 

 

 

 

 ها روش مواد و
هررا   امررل  ایررن آعمررایش در قا ررب طرررک بلرروک

تتادیی با چهار تکررار در مزروره آعمایشری دانشرگاه     

 74در موقعیب عمرین   گردیر.اجرا آعاد  احر شهرر  

دقییره وررض    74درجره     74دقییه تا  55درجه   

 71درجره     45دقییره ترا    71درجه    43شما ی   

 1/574. بارنرررگی سررا یانه باشررر طررو  شرررقی مرری 

مارر   میرانگین    5553مار، ارت اع اع سحح دریا  میلی

صراک  گرراد اسرب.    درجره سرانای   51دما  سرا یانه  

 عیو  ماننرر ا ثرر نرواحی ایرران اع نروع سریر       همنحی

صتوایار باشر  ه  دسای با حاالخیز  ماوسی می

ا رض در جررر    ییزیکرری   شرریمیایی صرراک سررحح

 ( آمره اسب.5شماره )

 االرض مزرعه تحقيقاتی خصوصيات فيزيكی و شيميايی خاک سطح –1جدول 

ومق صاک 

 مار( )سانای
 EC بایب صاک

(dS m
-1

) 
pH O.C% N 

(mg kg
-1

) 

P 

(mg kg
-1

) 

K 

(mg kg
-1

) 

54 – 3 5/7  و  رسی   4/4  1/5  53 72 773 

73 – 54 4/5  و  رسی   1/4  5 54 75 743 

  

تیمارها  آعمایشری شرامل سرحوک مخالرف  رود      

اررورر  ه% نیاررر  ن صررا ص( برر 71نیار  نرری ا ره )

اساعما  رای  در صاک   در پا  بوته با میادیر ار ر،  

 یلوگر  نیار  ن صا ص  513   543، 553، 23، 13

هرا   ر در سه تیسیی اناخاب شرنر. ابعاد  رردر هکاا

صی  شرب   1هر  رر  بود.مارمربع  51معاد   1×7

 73مارر   یاارله بوتره     سرانای  43با یااله صحروط  

بوتره در هکارار    43333مار   ترا   گیاه برابر  سانای

مارر   7هرا     بلروک  5ها  بین  رریااله  اناخاب شر.

 . (5714، عاده   همکاران  )وباس نظر گریاه شردر

طو    قلمه به 4333جهب انجا  این تحییق، تعراد 

ی جهراد  یمار اع پو هشکره گیاهان دار  سانای 1تا  4

همران   ههرا بره گلخانر    هی تهیه گردیرر، قلمره  دانشگا

عایرری انایررا  داده شرررنر.  پو هشررکره جهررب ریشرره

مارر تهیره    سرانای  53گلران ماوسی به قحر   تعراد

هرا   قلمه .باد  نر  پر شرنر ها با ماسه گلران   گردیر

قسرمب در میلیرون    533با غلظرب   IAAدر آ سین 

هرا   در گلران قرار داده شره   سی دقییه  4مرر   به

 هدرجر  73ترا   54هرا در دمرا     قلمره  . اشاه شررنر 

ترا   5ا   در گلخانه قرار داده شرنر   ه اهگراد  سانای

بار آبیار  گردیرنر. عمین محل  اشرب در ا اسری    7

سری    .نر   ا ایل یر ردین شخ    آماده گردیرر اس 

   امل ها اساس نیشه آعمایش در قا ب طرک بلوکبر

 بنر  شر. تتادیی با چهار تکرار  رر
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جهرب   5711یرر ردین مراه   دار در  ها  ریشه قلمه

 23در هرر  ررر    .منایل شرنراالی  شب به عمین 

 با بیلهه تهیه گردیرر  مربع مار سانای 4ح ره به ابعاد 

   میرار  ماسره براد  در هرر ح رره ریخاره شرر        

اطرراف     ها به داصل گودا  منایل شرنر قلمه سی 

هرا بالیاارله    قلمره  .ها با ماسه باد  پوشانره شر قلمه

آبیررار    بعررر اع آن  پرر  اع  اشررب آبیررار  شرررنر

سرحوک مخالرف  رود     .برار انجرا  گریرب   ا  یک ه اه

ورر ارر ه% نیاررر  ن صررا ص( برر 71نیار  نرری ا ره )

اساعما  رای  در صاک   در پا  بوته با میادیر ار ر،  

 یلوگر  نیار  ن صا ص  513   543، 553، 23، 13

 ها  آعمایشی اسرا اده  در سه تیسیی محابق با تیمار

مساحب هر  ررر   هگردیر، این میادیر  ود با محاسب

سه   ، ها  ی  عماننسبب مسا   در  در سه نوبب به

اورر سرک بره عمرین داده    به پن  ماه پ  اع  اشب

 .(5715نواد،  )مردانی شر

)پر  اع   بوتره  43 بردار ، اع هر  ررر  جهب نمونه

   طرور تترادیی اناخراب شررنر     حذف اثر حاشیه( به

گیرر    هرا انرراعه   قحر ساقه   ارت اع بوتهتعراد شاصه، 

ها اع محل طوقه توسی قیهی باغبانی  شر. سی  بوته

 نرایلونی هرا    ا در  یسهه بالیااله بوته   چیره شرنر

ردیرر، سری   عن ترر    حمرل گ  آعمایشرگاه بزرگ بره  

ها در گلخانره ر    اغرذ    بوته .گیر  شر ها انراعه بوته

ها  بوته .ها جرا شرنر ها اع بوته س یر گسارده   شاصه

سری   عن صشر       ر ع صش  شررنر  53به مرر 

ها  صش  هرر تیمرار اع    برگ .ها تعیین گردیر نمونه

صشر    هرا شر    عن برگ صشر    سراق  ها ج هساق

ها  حاال با اسا اده  داده. ها ثبب گردیر برا  نمونه

تحلیرل قررار     مرورد تجزیره   SASایزار آمرار    اع نر 

آعمرون  ها با اسا اده اع  گریب   میایسه میانگین داده

 دانکن اورر پذیریب.ا   دامنهمیایسه میانگین چنر

 

 نتايج
د  ه اثرر میرادیر   شو مشاهره می 5اساس جر   بر

بررر  لیرره ارر ار ر یشرری   مخالررف  ررود متررریی 

 دار شره اسب.  شره معنی گیر  انراعه

 
 شده گيري ات اندازهصف انسيوار هيتجز -2 جدول

منابع 

 تغییرار
درجه 

 آعاد 
ارت اع گیاه 

 )سانایمار(
 تعراد شاصه

 عن تر بوته 

 )گر (
 ها قحر ساقه

 عن صش  

 شاصه )گر (
 عن صش  

 برگ )گر (
 عن صش  انرا  

 هوایی )گر (

 57/511ns 17/7 ** 23/74 ns 554/3 ns 757/3 ** 11/53 * 17/4 **  7 تکرار)بلوک(
تیمار )میادیر 

 مخالف  ود(
4 ** 54/73 * 52/4 ** 34/14 ** 472/3 ** 321/5 ** 75/75 ** 17/77 

 371/5 13/5 571/3 325/3 71/7 23/5 54/4 17 صحا 

ns ،*   **درار 5   4دار در سحح  دار، معنی ترتیب غیرمعنی : به 

(، 5)جرر      اریران   طبق ناای  حاال اع تجزیره 

ه اسرحوصود س  اثر میادیر مخالف ا ره بر ارت اع گیرا 

ها نشان داد  ره تیمرار    میانگین دار بود، میایسه معنی

مار  ماررین     سانای 54/55شاهر با میانگین ارتیاع 

 42/51در هکاار با میرانگین   یلوگر  ا ره  513تیمار

مار بیشارین ارت اع گیاه اسرحوصود س را دارا   سانای

 (.5بود )نمودار 
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 مقايسه ميانگين صفت تعداد شاخه فرعی –2نمودار        ارتفاع گياه                    مقايسه ميانگين صفت –1نمودار 

 

(، اثررر 5)جررر     اریرران  براسرراس ناررای  تجزیرره

ادیر مخالررف ا ره بررر تعررراد شرراصه یرورری گیرراه میرر

ها نشران   میانگین دار بود، میایسه سحوصود س معنیا

 مارین   تیمار  25/5داد  ه تیمار شاهر با میانگین 

  41/7 یلرروگر  ا ره در هکاررار بررا میررانگین     513

بیشارین تعراد شراصه یروری گیراه اسرحوصود س را     

 (.5)نمودار  دارا بود

لررف ا ره بررر  عن تررر بوترره گیرراه  اثررر میررادیر مخا

ها نشران   میانگین دار بود، میایسه اسحوصود س معنی

 ماررین     74/714داد  ه تیمار شاهر برا میرانگین   

 یلرروگر  ا ره در هکاررار بررا میررانگین    513تیمررار 

بیشارین  عن تر بوته گیاه اسحوصود س را   47/717

 (.7)نمودار  دارا بود

 

 

 

 

 

 

 مقايسه ميانگين صفت قطر شاخه –4نمودار      ميانگين صفت وزن تر بوته                    مقايسه  –3نمودار 

 

ه اثررر میررادیر مخالررف ا ره بررر قحررر شرراصه گیررا  

ها نشران   میانگین دار بود، میایسه اسحوصود س معنی

 مارین   تیمار  24/5داد  ه تیمار شاهر با میانگین 

 354/7گین ا ره در هکاررار بررا میرران  یلرروگر   513

 بیشارین قحر شاصه گیراه اسرحوصود س را دارا برود   

( نشران  5)جرر      اریران   ناای  تجزیه (.7)نمودار 

دهر  ه اثر میرادیر مخالرف ا ره برر  عن صشر       می

 دار اسرب، میایسره   ه اسرحوصود س معنری  شاصه گیا

ها نشران داد  ره تیمرار شراهر برا میرانگین        میانگین

 یلروگر  ا ره در   513گر   مارین   تیمار  554/51

بیشارین  عن صشر  شراصه    2/52هکاار با میانگین 

 (.4)نمودار  گیاه اسحوصود س را دارا بود
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 مقايسه ميانگين صفت وزن خشک برگ –6شاخه                   نمودار مقايسه ميانگين صفت وزن خشک  –5نمودار 

 

اثر میادیر مخالف ا ره بر  عن صشر  بررگ گیراه    

هرا   میرانگین  دار بود، میایسره  د س نیز معنیحوصواس

 ماررین   74/45نشان داد  ه تیمار شاهر با میانگین 

ا ره در هکاررار بررا میررانگین  یلرروگر   513  تیمررار 

بیشررررارین  عن صشرررر  برررررگ گیرررراه   17/23

 (.1)نمودار  اسحوصود س را دارا بود

(، 5)جرر      اریران   طبق ناای  حاال اع تجزیره 

ا ره بررر  عن صشرر  گیرراه   اثررر میررادیر مخالررف   

ها نشران   میانگین یایسهدار بود، م اسحوصود س معنی

گر   مارین  144/14ه تیمار شاهر با میانگین داد  

 ره در هکاررار بررا میررانگین  یلرروگر  ا 513  تیمررار 

بیشارین  عن صش  گیاه اسرحوصود س را   47/553

 (.4)نمودار  دارا بود

 

 

 زن خشک گياهمقايسه ميانگين صفت و –7نمودار 

 

 گیری بحث و نتیجه
دهر  ه ایزایش میادیر مخالف ا ره  ناای  نشان می

باوررک ایررزایش  عن تررر محتررو ،  عن صشرر ،  عن 

هرا   صش  برگ   ساقه، ارت راع گیراه   تعرراد شراصه    

 گردیر.
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رسر  ه مترف نیار  ن با نیشی  ره در   نظر می به

برره   ماابو یسررمی یاوسررناز دارد، منجرهررا یراینررر

ها  ر یشی مذ ور گرردد. ا باره بایرر     زایش  یوگیای

ایش ا  دارد  ه ایرز  اشاره نمود  ه این ایزایش آساانه

هرا    به  اهش  یوگری اعر بیشار اع این میرار منجر

(. بررا  گیراه   5715، نرواد  )مردانری  گرردد  ر یشی می

-543اساس تحییق حاضرر میرادیر   اسحوصود س بر

باشرر.   ب مری محلو یلوگر  در هکاار ا ره، حرر  513

ناای  نشان داد با ایزایش ا ره نسبب به تیمرار شراهر   

 ره   طرور   یابرر، بره   ن ا ار ر یشی ایزایش میمیزا

 یلوگر   رود اعر در   513بیشارین میادیر در تیمار 

 دسب آمر.  ههکاار ب

منظرور بررسری    ( بره 5714عاده   همکراران )  وباس

 1   4/7ثیر ر ش مترف  ود نیار  ن اع تیمارها  تأ

درارررر  رررود نیارررر  ن صرررا ص بررره یرررر  ا ره    

 یلوگر  نیارر  ن صرا ص در    23   13پاشی،  محلو 

هکاررار مترررف در صرراک مزرورره   شرراهر اسررا اده  

درارر   1   4/7میرزان  نمودنر. ناای  نشران داد  ره   

پاشرری بررر ر   گیرراه   اررورر محلررو   نیاررر  ن برره

در مزروره   (.Melissa officinalis L)بادرنجبویره  

ایزایش وملکرد   درار اسان  گیاه نسبب بره   باوک

 یلروگر  در هکارار نیرز دارا      13شاهر شر. تیمرار  

 یلوگر  در هکاار با شاهر  23ایزایش بود   ی تیمار 

 دار نراشب. معنی ت ا ر

et al (2008) Biesiada       اثرر سره تیمرار  رود

 533(   43 43) 533، 43نیار  نرررررره شررررررامل 

اررررار را بررررر ر    هک (  یلرررروگر  در533 533)

بررسی قرار دادنرر. نارای  نشران    اسحوصود س مورد 

 یلوگر  نیار  ن بر هکارار دارا    533داد  ه تیمار 

 بیشارین میزان وملکرد بود.

( بیران داشرانر  ره    5714نواد   همکاران ) مردانی

ایزایش میادیر مخالف نیارار آمونیو  باوک ایرزایش  

بررگ     ،  عن صشر  انررا  هروایی    عن تر   صش 

  هرا  هسراق گسار   تعراد  هیساقه، ارت اع گیاه، قحر سا

 (.Lavandula officinalis L) اسرررحوصود س

 ه بیشارین  عن تر   صش  ساقه  طور   گردد. به می

 یلروگر    533گسرار مربروط بره تیمرار        قحر سایه

% در هکارار    ماررین  عن ترر    51نیارار آمونیرو   

ارین  عن صش   رل  بیش .مربوط به تیمار شاهر بود

 533   543هرا       عن صش  برگ مربوط به تیمار

 یلروگر  در   543مربروط بره    ساقه  بیشارین تعراد 

 هکاار    مارین میرار آنها مربوط به تیمار شاهر بود

   . ه با ناای  تحییق حاضر همخوانی دارد

Jamali & Martirosyan (2013)  اثرررر د ر

ا بر ر   گیراه گشرنیز   آبیار ،  ود نیار  ن   یس ر ر

(Coriandrum sativum L.)     مرورد محا عره قررار

دادنر   نایجه گریانر  ه با ترین میزان ارت اع گیراه  

 یلروگر  نیارر  ن در    553   عن هر گیاه در تیمرار  

 هکاار حاال شر.

برا ایرزایش ا ره در حرر    توان گ ب  ره   پایان میدر

نایجره   یلوگر  بر هکاار(، در 513هینه )مشخص   ب

  آن دنبررا یررزایش سررحح برررگ،  یاوسررناز گیرراه بررها

نایجه رشر گیاه بهار شرره    لیره   ایزایش یایب   در

تبع ایرن   یشی در حر با یی قرار گریب   بها ار ر 

هرا تو یرر    ر  ماننر قنربیشا ها  ا  یه پریره، تر یب

منظور تأمین انر    ع  برا  رشر   سرایر   گردیر. به

ترن  ،   گیراه در نایجره پریرره   هرا  ر یشری    رهپری

ها  ا  یه ایزایش یایب  مترف تعراد  اع این تر یب

هرا  ا  یره    بو یب  باوک بهبود رشر گیاه   تجمع ماا

 513   543همرین منظرور متررف       ثانویه شر. بره 

قبررو      ررود نیار  نرره برررا  وملکرررد قابررل یلرروگر

 شود. پیشنهاد می
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 منابع 
 .تهران .اناشارار اقبا  (.جریر برا  همه )طبیب صانواده طب قری    ها  دانسانی .5715 .ااژدری،

 

 تهران. .ر ع اناشارار یکر .یرآ ر  گیاهان دار یی ها  تو یر   رهیایب .5747 .ربیگی،امید

 

  ر  گیاهان دار یی. جلر د     سو . موسسۀ چاپ   اناشار آساان قررس رضرو . اناشرارار   . تو یر   یرآ5711 امیدبیگی،ر.

   طراحان نشر. 

 

 . 514 - 545. م ردار پزشکی   گیاهان دار یی ایران. اناشارار دانشگاه تهران.  5743 .چی،ی آئینه

 

هرا  اسانسری   انرر ایرران     انرر یرانسره بره  مر  ر ش  راپیالر  گراع            شریمیایی ر غرن   . تجزیره 5741 برازنده،م.م.

 تع.ها   مرا تحیییار جنگل . موسسهCGC ر ماتوگرایی 

 

ثیر سحوک مخالف  ودها  شریمیایی   آ ری برر وملکررد       أت. 5717 فتوت.، و ا.نصیری محالتیخندان،ا.، ع.ر.آستارايی، م.

 .5، شماره 7ها  عراوی ایران، جلر  . مجله پو هشاجزا  وملکرد گیاه دار یی اس رعه

 

 دهنره اسان  گیاه جع ر  مکزیکری.  جزا  تشکیلنیار  ن بر میرار   ا ثیر. تأ5711 ، و ف.سفیدکن.امیدبیگیدادمان،ب.، ر.

 .725-717:   (71) ( پیاپی7) 57 تحیییار گیاهان دار یی   معحر ایران.

 

 .51 - 53. اناشارار دانشگاه تهران.   . گیاهان دار یی. جلر چهار 5745 .زرگری،ع

 

دار برر   پاشری  رود نیارر  ن    ثیر محلرو  أسری تر  برر. 5717 پاکنژاد.و ف.اردکانی،  زاده،ب.، ا.شريفی عاشورآبادی، م.ر. عباس

پو هشی تحیییار گیاهان دار یی  -ولمی . یتلنامها  تحب شرایی گلخانه .Melissa officinalis L وملکرد گیاه دار یی

 .551-534: 51(، 5)55  معحر ایران، 

 

. بررسی 5714 ی.ادری حاجی باقرکندن، و م.خانی صفیريفی عاشورآبادی، م.ر.اردکانی، م.ح.لباسچی، ف.شزاده،ب.، ا. عباس

رنجبویه تحب شرایی مزروره.  دهنره اسان  گیاه دار یی باد ها  تشکیل ثیر ر ش مترف نیار  ن بر باعده   درار تر یبتأ

 .573-557: 52(، 7) 55پو هشی تحیییار گیاهان دار یی   معحر ایران،  -ولمی یتلنامه

 

هرا  ر یشری   میررار اسران       . تغییر ریارار 5715وزيرپور. ، و م.مرادشاهیع. نژاد، ش.، ب.خلدبرين، ی.ع.سعادت، مردانی

پو هشی گیاهان دار یری     یر مخالف نیارار آمونیو . یتلنامهدر  ا نش به میاد Lavandula officinalisاسحوصود س 

 . 74 - 54(، 5)52معحر ایران. 

 
Anonymous. 2009. Lavender production. Pub, Department: Agriculture, Forestry and Fisheries, 

Republic of south Africa. Pp: 26. 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

 نامه ، ویژه1391تابستان  ،35-1  شماره ،9سال  /پژوهشی گیاه و زیست بوم - فصلنامه علمی 

 

66ّ

   

 

Biesiada,A., A.Sokol-Ltowska, and A.Kucharska. 2008. The effect of nitrogen fertilization on yielding 

and antioxidant activity of lavender (Lavandula angustifolia Mill.). Acta Sci. Pol., Hortorum 

Cultus, 7(2) : 33-40. 

 

British Pharmacopoeia 2009. 2008. London, UK: Medicines and Healthcare Products Regulatory 

Agency (MHRA), vol. 3. 

 

Fakhari,A.R., P.Salehi, R.Heydari, S.N.Ebrahimi, and P.R.Haddad. 2005. Hydrodistillation-headspace 

solvent micro extraction، a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula 

angustifolia Mill. Journal of Chromatography. 9;1098(1-2):8-14. 

 

Jamali,M.M., and H.Martirosyan. 2013. Evaluate the effect of water deficit and chemical fertilizers 

on some characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.). International journal of Agronomy 

and Plant Production. Vol., 4 (3): 413-417. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fakhari%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salehi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heydari%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ebrahimi%20SN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haddad%20PR%22%5BAuthor%5D
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

